
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2563 

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

                                                                              
ผู้มาประชุม  - คน 
ผู้ไม่มาประชุม -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   -   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชัยยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชัยยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะริด 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะริด  
3 นายสนั่น สิงห์น้อย 3 สมาชิกสภา อบต. สนั่น สิงห์น้อย  
4 นายไสว โพธิ์ช่วย 6 สมาชิกสภา อบต. ไสว โพธิ์ช่วย  
5 นายสมพร พิมพ์นะมาตร 7 สมาชิกสภา อบต. สมพร พิมพ์นะมาตร  
6 นายศรีลา ป่าผึ้ง 2 สมาชิกสภา อบต. ศรีลา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชิกสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสิทธิ์ ศฤงคาร 3 สมาชิกสภา อบต. คมสิทธิ์ ศฤงคาร  
9 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  
11 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
12 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
13 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
14 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
15 นายศุภชัย จันทชาติ 13 สมาชิกสภา อบต. ศุภชัย จันทชาติ  
16 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
17 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
18 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
19 นายสุบรรณ สัมพุทธ 6 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
20 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
21 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
22 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชิกสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
23 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
24 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  

 
 

 



-2- 
คณะผู้บริหาร 

1 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม 11 นายก อบต. นิรันดร์ โคตรปัจจิม  
2 นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภูตะกัง  
3 นายธนทัต ผึ้งหาญ 2 รองนายก อบต. ธนทัต ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาดี  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกและจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการท าความสะอาด โครงการ 

จังหวัดสะอาด ที่ด าเนินการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ทาง อบต.จะได้รายงาน
ให้จังหวัดทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 

- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าต าบลนาไหม ว่าทางป้องกันจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งในปี พ.ศ.2563 นี้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกหมู่บ้าน
ได้ทราบหากหมู่บ้านเกิดปัญหาก็ให้รีบรายงานปัญหาให้ทาง อบต.เพื่อ
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   แจ้งที่ประชุม เชิญสมาชิกหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง 
นายก้าน ชาวยศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าน้ าประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคปัญหาคือ 

น้ าไม่ไหล จึงอยากให้ทาง อบต เร่งแก้ไขปัญหา ให้ประชาชน ม.5 โดยด่วน 
นายสมพร พิมพ์นะมาตร แจ้งให้ อบต.เร่งด าเนินการขุดสระประมง หมู่บ้านให้แล้วเสร็จหากท าในช่วงฤดูฝน 
   อาจจะท าไม่ได้จึงฝากให้ฝ่ายบริหาร เร่งด าเนินการ 
   ส่วนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของ อบจ. ม.7 ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน 

เครื่องสูบน้ า ส าหรับสูบน้ าเข้านาปรังจ านวน 1 เครื่อง ส าหรับในปีงบประมาณ
ต่อไป ขอเสนอให้มีการจัดชื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ าให้กับทางหมู่บ้านที่จ าเป็นไว้ท านา
ปรังต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
-เรื่อง การป้องกันไฟป่าที่ทาง อบต.เสนอให้แก้ไขข้อบัญญัติเพ่ือให้สภาให้ความ
เห็นชอบแล้น างบประมาณไปจัดชื้อเครื่องดับเพลิงแบบสะพายหลัง จ านวน 4 
เครื่องราคา 7,500 บาทเพ่ือ 

   ไม่ให้เกิดความล่าช้า 



นายสาคร ช่วยปัด เรื่องผู้ป่วยเสียชีวิตที่ขาดถังออกชิเจนส าหรับผู้ป่วยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจึงขอ 
เสนอให้มีการจัดหาถังออกชิเจนมาเพิ่มไว้ที่หน่วยกู้ชีพอย่างน้อย 2ถัง 

ม.12    สอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องบประมาณอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.12ให้อุดหนุนให้การ 
   ไฟฟ้าแล้วหรือยังขอให้ตรวจสอบและแจ้งให้ทางชาวบ้านทราบด้วย 

เรื่องการท างานล่าช้าของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ชาวบ้านน าเงินมาช าระหนี้กองทุนแต่
ไม่มีใครมารับเงินและออกหลักฐาน จึงอยากให้น าเรื่องที่สภาสอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รายงานความบกพร่องเพ่ือท าการแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น 
 
    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 

    สมาชิก อบตม.3 
 

ลงชื่อ    สุนทร   ปัดมะริด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสุนทร ปัดมะริด) 

    รองประธานสภาฯ 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมพร สุชัยยะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

                                                                              
ผู้มาประชุม  - คน 
ผู้ไม่มาประชุม -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   -   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชัยยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชัยยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะริด 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะริด  
3 นายสนั่น สิงห์น้อย 3 สมาชิกสภา อบต. สนั่น สิงห์น้อย  
4 นายไสว โพธิ์ช่วย 6 สมาชิกสภา อบต. ไสว โพธิ์ช่วย  
5 นายสมพร พิมพ์นะมาตร 7 สมาชิกสภา อบต. สมพร พิมพ์นะมาตร  
6 นายศรีลา ป่าผึ้ง 2 สมาชิกสภา อบต. ศรีลา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชิกสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสิทธิ์ ศฤงคาร 3 สมาชิกสภา อบต. คมสิทธิ์ ศฤงคาร  
9 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  
11 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
12 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
13 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
14 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
15 นายศุภชัย จันทชาติ 13 สมาชิกสภา อบต. ศุภชัย จันทชาติ  
16 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
17 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
18 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
19 นายสุบรรณ สัมพุทธ 6 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
20 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
21 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
22 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชิกสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
23 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
24 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  

 
 

 



-2- 
คณะผู้บริหาร 

1 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม 11 นายก อบต. นิรันดร์ โคตรปัจจิม  
2 นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภูตะกัง  
3 นายธนทัต ผึ้งหาญ 2 รองนายก อบต. ธนทัต ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาดี  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -เรื่อง  การสงเคราะห์ค่าท าศพผู้ยากไร้ที่เป็นผู้สูงอายุ 
นายก อบต.  แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากพัฒนาสังคมฯว่าทางส านักงานพัฒนาสังคมฯได้แจ้ง
แนวทางการจัดการค่าท าศพส าหรับผู้สูงอายุว่าสามรรถยื่นเอกสารเพ่ือขอความอนุเคราะห์ค่าท าศพหรือค่า
จัดการศพได้ไม่เกิน 3,000 บาท โดยจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปพร้อมเอกสารอ่ืนๆ เช่น 
ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้เสียชีวิต 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
   เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด - 19 
เลาขาสภาฯ  แจ้งที่ประชุมถึงมาตรการป้องกัน โควิด 19 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขโดยการ
จัดหาหน้ากากแจกจ่ายประชาชน ชึ่งทาง อบต.นาไหมได้ด าเนินการไปแล้ว รวม 3 ครั้ง และได้ติดตั้งอ่างล้าง
มือแบบไม่ใช้มือสัมผัสให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 9 ศูนย์ และที่ท าการ อบต.นาไหม ในการเฝ้าระวังก็
ต้องถือปฏิบัติคือผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ กลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุม
ติดตามกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้เป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้หากพบเห็นผู้ป่วยที่
ต้องสัมผัสก็ได้รีบแจ้งโรงพยาบาลทันทีเพื่อตรวจหารสาเหตุโดยทันท ี
ประธานสภาฯ  แจ้งว่าในการจัดหาน้ ายาล้างมือหรือแฮลกอฮอร์ห้ามมิให้น าไปใช้ส่วนตัว 
นายก้าน ชาวยศ  สอบถาม  เรื่องสภามีงบประมาณในการจัดชื้อเยลล้างมือให้ทางโรงเรียนหรือไม่ 
นายก อบต.  แจ้งว่าทางโรงเรียน ก็ได้ด าเนินการตั้งอ่านล้างมือพร้อมวางมาตรการส าหรับป้องกัน
โรคเช่นกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง การแจ้งข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและความมั่นคงฯ 
เลขาสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากส านักงานความมั่นคงฯจังหวัดอุดรธานีว่าในช่วงที่มี
การระบาดของโรคโควิด-19ท าให้เกิดสภาวะคนว่างงานและไม่มีงานท าไม่มีรายได้ทางรัฐบาลได้จัดท าโครงการ
เราไม่ทิ้งกันโดยอนุมัติงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่ลงทะเบียนแต่เนื่องจากข้อมูลบางคนไม่



ครบถ้วนจ าเป็นต้องให้ทางท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องแล้วยืนยันข้อมูลทั้งรายเก่าและรายใหม่แล้วรายงาน
ให้จังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไปขณะที่บางหมู่บ้านได้ส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหามาเพ่ือให้ท้องถิ่นด าเนินการแล้ว
จึงขอให้หมูบ่้านที่ยังไม่ส่งรายชื่อเร่งด าเนินการส่งรายชื่อมาด่วน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

- ราษฏรขอความอนุเคราะห์จัดหาที่ท ากินให้พอที่ท ากินเนื่องจากตนเองเป็นคน
ไม่มีที่ท ากินจึงขอให้ทาง อบต.ช่วยพิจารณา 

มติที่ประชุม  รับทราบ และเสนอให้นายกเป็นผู้พิจารณา 
- ของบประมาณแก้ไขปัญหาของบ้านนาค าวังท่อระบายน้ าช ารุดถนนขาด บ้านสุ

วอท่อช ารุด น้ าไม่ไหล บ้านกุดดู่ท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านยาย
แรมขอให้ลงท่อใหม่ 
บ้านท่าบ่อยางถนนสายบ้านท่าบ่อยาง-นาค าวังท่อแตกช ารุดจึงอยากให้แก้ไข
ด้วย 

นายไพรวัลย์ แก้วศักดี แจ้งให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านผึ้ง-บ้านต้อนเหนือด้วย 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่สภาได้ให้ความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว 
นายค าพอง สีวิวอน สอบถามที่ประชุมว่าถนนสายบ้านกุดดู่-ทุ่งกว้างจะด าเนินการเมื่อใดติดขัดข้อใด
ขอให้เร่งด าเนินการ 
นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับก าหนดการทอดเทียนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในวันที่ 1 
สิงหาคม 2563 ที่วัดบ้านแสนอุดม 
นายเพ็ชรสยาม โคตรปัจจิม ได้พูดในที่ประชุมถึงเรื่องที่ทางสมาชิกและฝ่ายบริหารสอบถามถึงงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆที่สภาอนุมัติไปแล้ว ท าอะไรจึงไม่เร่งด าเนินการ ขัดข้องอะไร หอประชุมก็ไม่ติดตาม 
เสียเวลามาหลายปีแล้ว นายเพ็ชรสยาม ผอ.กองช่างกลับพูดจาเหมือนไม่พอใจต่อค าถามฝ่ายบริหาร เช่นพูดว่า
อยากให้ย้ายมากนักหรือ/งานผมมีมากท าไมไม่รับโอนพนักงานมาช่วยกองช่างมีอยู่ 2 คน ถ้าเร่งมากก็ให้ท าเอง 
นายสมพร พิมพ์นะมาตร ได้เสนอขอท าความเข้าใจกับ ผอ. กองช่างและฝ่ายบริหาร ว่าได้รับฟังท่ีประชุมมาก็
ไม่เข้าประเด็นตนเองก็เคยบริหารและอาวุโสอยากจะคุยให้รู้เรื่องและเข้าใจ ปัจจุบันท่าน ผอ.กองช่างท างานใน
เขตต าบลนาไหม พัฒนาต าบลนาไหม หลายครั้งที่ประชุมก็พอทราบอะไรเป็นอะไรสมาชิกก็โดนชาวบ้านด่ามา
สมาชิกก็ต้องมาพูดที่สภาพูดกับนายกมันเป็นอย่างนี้ 
ผอ.กองช่าง  แจ้งที่ประชุมว่าหากตนเองพูดไม่ดีก็ขออภัยต่อสภา ส่วนเรื่องหอประชุมจะได้ติดตาม 

แบบแปลนอีกครั้ง เรื่องรางน้ า ถนน คอนกรีตจ่ายขาดเงินสะสมก็จะด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะซักถามในเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 



ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น 
 
    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 

    สมาชิก อบตม.3 
 

ลงชื่อ    สุนทร   ปัดมะริด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสุนทร ปัดมะริด) 

    รองประธานสภาฯ 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมพร สุชัยยะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
ประจ าเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 

วันที่ 31 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                              

ผู้มาประชุม  - คน 
ผู้ไม่มาประชุม 2 คน 1.) นายศุภชัยย์ จันทะชาติ   2.)นายทองสุข  สุดาทิพย์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม   -   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชัยยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชัยยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะริด 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะริด  
3 นายสนั่น สิงห์น้อย 3 สมาชิกสภา อบต. สนั่น สิงห์น้อย  
4 นายไสว โพธิ์ช่วย 6 สมาชิกสภา อบต. ไสว โพธิ์ช่วย  
5 นายสมพร พิมพ์นะมาตร 7 สมาชิกสภา อบต. สมพร พิมพ์นะมาตร  
6 นายศรีลา ป่าผึ้ง 2 สมาชิกสภา อบต. ศรีลา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชิกสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสิทธิ์ ศฤงคาร 3 สมาชิกสภา อบต. คมสิทธิ์ ศฤงคาร  
9 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  
11 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
12 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
13 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
14 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
15 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
16 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
17 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
18 นายสุบรรณ สัมพุทธ 6 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
19 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
20 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
21 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชิกสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
22 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  

 
คณะผู้บริหาร 

1 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม 11 นายก อบต. นิรันดร์ โคตรปัจจิม  
2 นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภูตะกัง  
3 นายธนทัต ผึ้งหาญ 2 รองนายก อบต. ธนทัต ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาดี  



 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -เรื่อง  การเตรียมความพร้อมอาสาสมัครและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่มปี2563 
ประธานสภาฯ  ด้วยอ าเภอบ้านดุงได้รับแจ้งจากจังหวัดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเรื่อง 

การเริ่มต้นฤดูฝนของปี2563 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563 ชึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตก ลม
พายุในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์
และแจ้งให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบและเป็นแนวทางในการป้องกันชึ่งเคยเกิดขึ้นทุกปี
พร้อมก ากับและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพ้ืนที่ที่มีจิตอาสาที่ผ่าน
การอบรมแล้วจะเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
   เรื่อง เสนอโครงการเพื่อจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่จะถึงนี้ อยากให้สมาชิกสภา อบต.  

เตรียมข้อมูล สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือน ามาปรับใช้ในข้อบัญญัติ ฯ  
ปี 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน ามาเข้าการพิจารณาของสภา 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท.2541 ข้อ 23 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จึงให้ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการหมู่บ้าน
ละ 3 โครงการที่ได้ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วและไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ 
อบต.ได้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น 

นายก้าน ชาวยศ  สอบถาม  ม.5 ท าถนนเส้นบ้านท่าบ่อยาง-บ้านผึ้งโดยใช้เงินจ่ายขาดสะสมแต่ถ้าจะ 
   ใช้เงินจากข้อบัญญัติจะได้ไหม 
ประธานสภาฯ  ได้เพราะเป็นเงินงบประมาณที่ไม่ซ้ าซ้อนกันและเป็นโครงการที่ อบต.บรรจุใน 
   ข้อบัญญัติปี 64โยการเสนอโครงการกระผมขอเสนอให้เรียงล าดับตามหมู่บ้าน ดังนี้ 
   ม.1 บ้านนาไหม ผ่าน 
 
 



นายศรีลา ป่าผึ้ง  ม.2 บ้านผึ้งตามที่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.2 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
1.) โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู จากหน้า ร.ร.-หน้าวัดศิริชัยเจริญ

ระยะทาง 240 เมตร 
2.) โครงการถนนลาดยางเส้นชาวบ้าน-ถนนใหญ่สันเขื่อน 
3.) โครงการถนนสายบ้านผึ้ง-บ้านต้อนเหนือ (เบิกป่าข้างทางที่ปกคลุม) 

นายสนั่น สิงห์น้อย ม.3 ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.3 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
1.) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาขี้นาค-ศรีบุญทัน 
2.) โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน 
3.) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกนาขี้นาค-วัดป่าฯ 

นายค าพอง สีวิสอน ม.4 ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.4 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
1.) โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยูจากหน้าวัดมงคลประดู่-หน้าบ้านน้อง

แสตมป์ 2 ข้างทาง 
2.) ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
3.) ถนน คสล.หน้าบ้านนายค าพอง-หน้าบ้านนางหวาน 

นายก้าน ชาวยศ  ม.5 ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.5 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
1.) โครงการถนน คสล.สายบ้านท่าบ่อยาง-บ้านผึ้ง 
2.) ฝานน้ าล้นถนนไชยสิงห์ 

นายไสว โพธิ์ช่วย  ม.6 ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.6 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
1.) โครงการถนน คสล.หน้าโรงเรียน-วัดป่าสถิตธรรม 
2.) โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู 
3.) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า-วัดป่าสถิตธรรม 

นายสมพร พิมพ์นะมาตร ม.7 ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.7 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
สอบต.ม.7   1.) โครงการถนน คสล.-ถนนหลวง (ทิศตะวันออก) 
    2.)ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากหมู่บ้าน-บ๋ากว้าง 
นายประสงค์ ค าสุขดี ม.8 ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.8 ขอเสนอโครงการดังนี้ 

1.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู จากหน้าโรงสี-หน้าบ้านนาย
ส าเร็จ ศรีสิงห์ 

2.) โครงการถนน คสล.ปากทางเข้าดงข้าวหลาม-บ้านนายสุนทร ปินะถา 
3.) โครงการถนน คสล.จากหน้าบ้านนางบุญหลาย-หนองซักซิ้น 

 
นายสุบรรณ สัมพุทธ ม.9 ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.9 ขอเสนอโครงการดังนี้ 

1.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดป่าแสนอุดม-สามแยกบ้านเมืองนา
ช า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 



2.) ก่อสร้างศาลากลางบ้านเอนกประสงค์ 
3.) ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากวัดป่าแสนอุดม- 

นานายสังวาลย์   สุวรรณ 
นายสาคร ช่วยปัด ม.10 ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.10 ขอเสนอโครงการดังนี้  

1.) โครงการถนน คสล.หน้าบ้านนางแพงตาโคตรนุกุล-สุดเขตบ้านปอพาน 
2.) โครงการก่อสร้างศาลาเอกประสงค์ 
3.) โครงการถนน คสล.หน้าวัดป่าเถรภูมิ-บ้านวังคางฮุง 

นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล ม.11 ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.11 ขอเสนอโครงการดังนี้ 
1.) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางศรีบุญทัน-โนนประเสริฐ 
2.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู จากหน้าบ้านปลัดฯ-หน้าบ้าน

นายทองสุข ปะติตัง 
3.) ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานายสมควร ดงชาลี-นานายวิชิต

พรมภิบาล(หนองสิ่ว) 
นายภูมิ แสนศิลา  ม.12 ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.12 ขอเสนอโครงการดังนี้ 

1.) โครงการถนน คสล.หน้าบ้านนายประเสริฐ บรรเทาพิษ-สุดเขต 
(อบต.นาไหม)บ้านสระแก้ว 

2.) โครงการถนน คสล.หน้าบ้านนางประทุม  ธงชัย –หน้าบ้านนางมลิสา 
ธงชัย 

3.) ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
ม.13 บ้านทุ่งกว้างพัฒนา  1.) โครงการหมู่บ้านคลองไร้ท่อ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ ส.อบต.ท าโครงการเสนอเพ่ือเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2564 ว่ามีโครงการอะไรบ้างของแต่ละหมู่บ้านชึ่งอยากให้ทุกคนได้ให้ความสนใจ
และติดตาม 

นายสนั่น สิงห์น้อย การเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้านยังขาด ม.1 และ 13 จึงอยากให้ทางนายกแจ้ง 
   ให้ที่ประชุมทราบด้วย 
นายก อบต.  ส าหรับการเสนอโครงการนั้นเมื่อข้อบัญญัติฯ64  ม.1 บ้านาไหมยังไม่มีการประชุม 

ชึ่งอยากให้มีการประชุมกับผู้น าท้องถิ่นเพ่ือน าเข้าข้อบัญญัติ ฯ 64 และประสานกับ
ผู้น า ม.1 ในล าดับต่อไปส าหรับโครงการรางระบายน้ ารูปตัวยูอาจท าเป็นโครงการ
คลองไร้ท่อเพราะงบประมาณจะถูกกว่าและปริมาณงานมากกว่าในเวลาต่อมาหากมี
งบประมารเพียงพอก็จะด าเนินการโครงการธนาครน้ าใต้ดินและเป็นการแก้ไขปัญหา
ได้ดีกว่า ส าหรับ ม.7 บ้านนาค าวังที่เสนอโครงการขุดลอกคลองนาปรังนั้น ไม่
สามารถกระท าได้เพราะบริเวณดังกล่าวรัฐบาลได้เวณคืนหมดแล้วจึงขอแจ้งให้ทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไร ขอเชิญครับ 
นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  โครงการที่ส่งเข้ามาถนนขาดชึ่งตอนนี้ยังม่ได้รับการแก้ไขในการลงท่อ40 เป็นท่อ 

80 ยังไม่ด าเนินการ 
นายประสงค์ ค าสุขดี ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุวอ-บ้านผึ้ง ถนนขาด 
นายสุบรรณ สัมพุทธ ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากสามแยกบ้านกุดดู่-นาไหมแยกไปค าล้อม - 

ถนนไปนาไหม ขอความอนุเคราะห์จากสภา อบต.นาไหม โดยขอให้พิจารณาด้วย 
นายสาคร ช่วยปัด เสนอซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านจากสี่แยก-โคกค้อยชึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อชึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
นายภูมิ แสนศิลา  ห้วยโลกหมูขาด ไม่สามารถสัญจรได้และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
นายก อบต.                 ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้านผมจะเชิญไฟฟ้ามาชี้แจงให้ทราบ เพราะส่วนมากไฟฟ้าจะโยนให้ 
                               อบต.และไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท าไมซ่อมบ่อยมาก งบประมาณ 200,00 

บาท/ปีชึ่งเป็นจ านวนมากและเป็นหน้าที่ของไฟฟ้าในการขยายเขตชึ่งไม่ต้องใช้ 
งบประมาณของ อบต. 
-กรณีในการสร้างวัดที่ถูกต้องต้องมีการประกาศเขตพัทธสีมาชึ่งสามรถขอ
งบประมาณจากกรมศาสนาในการด าเนินกิจกรรมการจัดตั้งต้องมีการประชาคม 
และ สอบต.ท่านใดอยากทราบรายละเอียดจะมี จนท.จากรมศาสนาออกมาท่ีวัดป่า
เถรภุมิ ม.10 บ้านเมืองนาช าที่จะจัดตั้งวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะชักถามในเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ไม่มี  ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น 
    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 

    สมาชิก อบตม.3 
ลงชื่อ    สุนทร   ปัดมะริด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายสุนทร ปัดมะริด) 
    รองประธานสภาฯ 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

      เลขานุการสภา 
ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายสมพร สุชัยยะ) 



บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                              

ผู้มาประชุม  17 คน 
ผู้ไม่มาประชุม     5 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   4  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชัยยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชัยยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะริด 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะริด  
3 นายไสว โพธิ์ช่วย 6 สมาชิกสภา อบต. ไสว โพธิ์ช่วย  
4 นายศรีลา ป่าผึ้ง 2 สมาชิกสภา อบต. ศรีลา ป่าผึ้ง  
5 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชิกสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
6 นายคมสิทธิ์ ศฤงคาร 3 สมาชิกสภา อบต. คมสิทธิ์ ศฤงคาร  
7 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  
8 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  
9 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  

10 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
11 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
12 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
13 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
14 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
15 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
16 นายสนั่น สิงห์น้อย 3 สมาชิกสภา อบต. สนั่น สิงห์น้อย  
17 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  

คณะผู้บริหาร 
1 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม 11 นายก อบต. นิรันดร์ โคตรปัจจิม  
2 นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภูตะกัง  
3 นายธนทัต ผึ้งหาญ 2 รองนายก อบต. ธนทัต ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาดี  

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
   -ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนน 
นายก อบต.  แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอ าเภอบ้านดุงมี 

ประชาชนได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุมบนถนนสายสร้างคอม-บ้านชัย 
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบคือส านักงานทางหลวง
ชนบทเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
-ส าหรับกรณีท่ีทาง อบต.ตราข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยการอนุญาตขุด ตัก ดิน ขนดิน 
ถมดิน ก็ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่จะท าการอนุญาตขุด ตัก ดิน ขนดิน ถมดิน ต้อง
ยื่นค าขอใบอนุญาตก่อนด าเนินการและให้มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตาม
ทวงถามโดยมอบหมายให้นายพสุธน อินสุวอพนักงานจ่างเป็นผู้ติดตาม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   เรื่อง สิทธิของสมาชิกองค์กรการยางแห่งประเทศไทย 
นายก อบต.  แจ้งที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรการยางแห่ง 

ประเทศไทยหากเสียชีวิตจะได้รับค่าช่วยเหลือจากองค์กรสวนยางโดยโทรติดต่อ 
ตัวแทนกลุ่มในส่วนที่กรณีสวนยางได้รับความเสียหายตายหรืออย่างอ่ืนก็ให้แจ้ง 
ส.ก.ย. เพื่อขอรับค่าชดเชย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   เรื่อง การขอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรก็ให้เร่งขอภายในวันที 30 พฤศจิกายน 

2563 โดยขอผ่านทาง อบต.ไปที่การไฟฟ้าฯพร้องเอกสาร เช่นแผนที่ ขยายเขต 
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
เรื่องการขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ าใต้ดินที่จะด าเนินการในปีต่อไปโดยจะให้มี
ครบทุกหมู่บ้านส าหรับบ่อปิดส่วนแบบบ่อเปิดจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี
ถัดไปและจะแจ้งสมาชิกไปดูงานที่ต าบลวังหามแห 

นายประนู สีสิงห์  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการขนดินบางหมู่บ้านได้ให้ทางฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ไปขอดิน 
กับเจ้าของรถเพ่ือน าไป เช่นถมที่วัด ที่สาธารณะจึงไม่มีใครมา เสียค่าธรรมเนียมจึง
อยากจะให้แจ้งเป็นหนังสือถึงฝ่ายปกครองเพ่ือถือปฏิบัติ 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  ชักถามท่ีประชุมว่าในวาระที่ 4 มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
นายศรีลา ป่าผึ้ง แจ้งที่ประชุมว่าโครงการที่ได้รับม.2ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและขอขอบคุณ

ฝ่ายบริหารและเรื่องไปศึกษาดูงานเมื่อไปมาแล้วก็ขอให้น ามาปรับปรุงใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับพ้ืนที่ส าหรับเรื่องน้ าก็มีปัญหาทุกที่ 

นายก อบต.  ก็อยากให้ท าเหมือนกันและฝากทุกคนช่วยกันจะฝากผมคนเดียวก็คงท าล าบากทุก
คนก็ต้องร่วมกัน 

นายสนั่น สิงห์น้อย ถามที่ประชุมฝากถึงฝ่ายบริหารโครงการตามข้อบัญญัติได้ด าเนินการถึงไหนแล้วส่วน
การไปศึกษาดูงานก็ได้มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อต าบล เช่นธนาคารขยะ
ธนาคารน้ าใต้ดิน และอ่ืนๆอีกหลายอย่าง 

   ส าหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะก็มี ม.11 ช ารุด 5 จุด ขอให้แจ้งกองช่าง 
   ด าเนินการ 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะชักถามในเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ไม่มี  ประธานกล่าวปิดประชุมและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 

ปิดประชุม  เวลา 12.30 น 
 

    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 

    สมาชิก อบตม.3 
 

ลงชื่อ    สุนทร   ปัดมะริด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสุนทร ปัดมะริด) 

    รองประธานสภาฯ 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมพร สุชัยยะ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 



    
 


